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Amendement Inbreng van inwoners weegt mee 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, besluit het ontwerpbesluit 
bij het raadsvoorstel Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie in zijn geheel te vervangen door: 
 
De raad besluit: 

1. Het college opdracht te geven om een aanvullend participatietraject uit te voeren in beide 
gebieden, waarbij in ieder geval aandacht is voor: 

a. Draagvlak van omwonenden voor windturbines in de nabije omgeving; 
b. Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden; 
c. Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien. 

2. Het college opdracht te geven om voorafgaand aan dit participatietraject een startnotitie op 
te stellen, waarin in ieder geval is uitgewerkt wat er onder draagvlak wordt verstaan, op 
welke manier dit wordt gemeten en op welke wijze het draagvlak van direct omwonenden 
wordt gewogen ten opzichte van het draagvlak van inwoners die op grotere afstand van de 
beoogde windturbines wonen. 

3. Het college opdracht te geven om deze startnotitie middels een raadsvoorstel voor te leggen 
aan de raad. 

 
Toelichting 
Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad het Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
(raadsbesluit D/21/022924) vastgesteld. Voorafgaand aan dit raadsbesluit heeft een 
participatietraject plaatsgevonden dat tot veel kritiek heeft geleid. Direct omwonenden voelden zich 
totaal niet gehoord. In het amendement waarmee de raad besloten heeft tot deze 
gebiedsvergelijking was daarom opgenomen dat inwoners van de betreffende gebieden betrokken 
worden, zodat hun inbreng meegewogen kan worden. Dit is ook later in communicatie met inwoners 
herhaald. Wanneer omwonenden bij dit ingrijpende besluit opnieuw worden gepasseerd, zal dit 
gevolgen hebben voor het draagvlak voor de beoogde windturbines en het vertrouwen in het 
gemeentebestuur. Dit amendement heeft als doel deze belangrijke omissie recht te zetten. 
Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor een voorspoedige ontwikkeling van een gebied. 
Onderzoek laat zien dat omwonenden minder hinder van omgevingsfactoren ondervinden als zij deze 
accepteren, terwijl weerstand tegen een project juist leidt tot meer ervaren overlast. Bovendien zal 
een project veel gemakkelijker tot realisatie komen als hiervoor draagvlak bestaat onder de 
omwonenden. Om een goede afweging te kunnen maken tussen de potentiële zoeklocaties is het dus 
van groot belang om dit draagvlak mee te wegen. Dit was ook de uitdrukkelijke opdracht aan het 
college; de twee gebieden zouden op zes criteria beoordeeld worden, te weten: gezondheid, 
landschappelijke inpassing, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en realisatie. Aangezien het 
college blijkbaar een andere beleving heeft van de beoordeling van draagvlak dan de indieners, is het 
belangrijk om eerst een startnotitie op te stellen waarin de werkwijze nader wordt uitgewerkt om 
nieuwe teleurstellingen te voorkomen. 
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